VACATURE COÖRDINATOR GMVT
Inleiding/ context vacature
Eind 2013 is het samenwerkingsverband Netwerk
Kwaliteitsontwikkeling GGZ opgericht. In het Netwerk
werken patiënten en naasten, zorgprofessionals,
zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen in hun streven
naar goede, toegankelijke en betaalbare geestelijke
gezondheidszorg. Dit gebeurt primair door het ontwikkelen,
financieren en begeleiden van kwaliteitsstandaarden, die
tijdens en na hun ontwikkeling eigendom zijn van het
Netwerk.
In het kader van deze ontwikkelingen is onder de verantwoordelijkheid (en met financiële steun) van
het Netwerk en in gedelegeerde opdracht van de Federatie Vaktherapeutische beroepen (FVB) in de
periode oktober 2015 – juni 2017 de Generieke module Vaktherapie (GMVT) ontwikkeld.
De ontwikkeling van de GMVT heeft een aantal gunstige neveneffecten te weeg gebracht:
1. Goodwill bij alle GGZ-partners in het netwerk, met wie de FVB een samenwerkingsrelatie heeft
opgebouwd die van groot belang is voor de positie van Vaktherapie in de GGZ.
2. De keus van de zorgverzekeraars om de vaktherapeuten vanaf 1 januari 2017 in de categorie
‘verzekerde zorg’ te plaatsen met daarbij gerede kans op verlenging na 2020, conform de brief
van het ZiNL.
3. Betrokken zijn bij de kwaliteitsontwikkelingen in de GGZ en de bijstellingen hiervan
(zorgstandaarden en generieke modulen).
Er dienen nu, in opdracht van het Netwerk, een aantal plannen in het verlengde van de GMVT te
worden beschreven en binnen een gestelde termijn te worden gerealiseerd. Deze plannen worden
uitgewerkt onder verantwoordelijkheid van de FVB. Deelplannen:
1. Koppeling van de GMVT met www.thuisarts.nl.
2. Communicatieplan.
3. Onderhoudsplan: bijstellen van diverse onderdelen van de huidige versie, zoals de beschrijving
en borging van de transdiagnostische factoren, de krachtige aspecten van de verschillende
vaktherapeutische beroepen, etc.
4. Implementatieplan: Onderdelen als nascholing via de FVB en RINO (workshops op locatie; pilots),
scholing (minorontwikkeling), schrijven van artikelen in Tijdschrift voor Vaktherapie en andere
vaktijdschriften).

Realisering diverse plannen
Om de plannen te realiseren zullen delen van plannen gezamenlijk worden ontwikkeld (Rino, HBOOpleidingen VT). Ook de FVB investeert om de plannen binnen de door het Netwerk gestelde
deadlines op korte en middellange urgentie te realiseren. Omdat de opdracht en financiering vanuit

het Netwerk per 1 oktober 2017 gestopt is, is er een projectleider GMVT door de FVB aangesteld:
Corinne Prins. Zij start haar werkzaamheden medio november, vooralsnog voor de duur van 1 jaar.

Coördinatoren GMVT
De inhoudelijke input voor de doorontwikkeling GMVT moet natuurlijk van de verenigingen komen.
Er dient daarom per beroepsvereniging een coördinator GMVT te worden aangesteld die de
gevraagde vakspecifieke input aanlevert aan de projectleider GMVT. De tijdsinvestering van de
coördinator wordt geschat op gemiddeld 4 uur per week.

Taken coördinator GMVT
1. Vanuit de specifieke kennis van de eigen vaktherapeutische discipline input geven aan de
projectleider GMVT ten aanzien van:
- Het onderhoudsplan GMVT.
Hierbij ligt een belangrijk accent op het verder ontwikkelen van de transdiagnostische
factoren maar bijvoorbeeld ook op het verder specificeren van indicatiestelling en
zorgaanbod per discipline.
- Het implementatieplan GMVT.
Hierbij ligt een belangrijk accent op het creëren van draagvlak binnen de eigen discipline.
2. Ondersteunen van de uitvoering van het project GMVT door de eigen achterban actief te
betrekken bij de doorontwikkeling van de GMVT (zie punt 1). Dit betekent concreet leden van
de eigen beroepsvereniging feedback laten leveren op de inhoud van de GMVT, zodat
vakspecifieke kennis bijgedragen wordt aan de inhoud van de GMVT.
3. De coördinator werkt nauw samen met de projectleider GMVT.

Gevraagd






Goed op de hoogte van de inhoud van de GMVT
Gemotiveerd en competent om de inhoud van de GMVT verder te ontwikkelen en bij te
stellen, met als einddoel implementatie in de praktijk
Kan achterban/eigen beroepsvereniging inspireren inzake het belang van de GMVT
Zelfstandige werkhouding
Flexibiliteit

Wij bieden
Het betreft een vrijwilligersfunctie, voor gemiddeld 4 uur per week voor de periode november 2017
t/m oktober 2018. Voor je werkzaamheden ontvang je een vrijwilligersvergoeding (€ 1500 per jaar,
exclusief reiskostenvergoeding).

Aanmelding
Wie geïnteresseerd is in deze functie, kan zich aanmelden bij Henk Aartsma, Voorzitter NVBT.
nvbt.voorzitter@vaktherapie.nl

